Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce
z důvodu ochrany osobních údajů

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 4

konané dne 19. 2. 2019

Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:05 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni paní Marta Oujezdská, paní Ludmila Drahošová a pan Ladislav
Chladil. Starostka obce (dále předsedající) přivítala přítomné a konstatovala řádné svolání
a usnášeníschopnost zasedání zastupitelstva.
Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v příloze zápisu.
Předsedající navrhla určit zapisovatelem pana Františka Bubeníka a ověřovateli zápisu
pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 4/1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program zasedání
navrhla doplnit o další body – viz znění usnesení. Ze strany zastupitelů nebyly k návrhu programu
vzneseny návrhy na doplnění.
V průběhu projednávání programu zasedání přišel v 18:10 hod. pan Ladislav Chladil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Kontrola plnění přijatých usnesení.
2. Projednání informace Svazku VaK Boskovice.
3. Zpráva k výběrovému řízení od Svazku VaK Boskovice.
4. Vybrání dodavatele dveří na OÚ.
5. Odsouhlasení dotačního managementu.
6. Projednání žádosti o finanční podporu – Zelené Vendolí.
7. Projednání žádosti o finanční podporu – Pekárny Blansko.
8. Dopravní situace – Točna „BUS“.
9. Schválení smlouvy na odvoz kuchyňského oleje.
10. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31. 12. 2018.
11. Schválení Směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek.
12. Schválení členství v DSO – technické služby Malá Haná.
13. Schválení zadání zpracování pasportu veřejného osvětlení.
14. Vyúčtování dotace BRKO.
15. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Smlouva o dílo na instalaci a udržování knihovnického systému byla uzavřena.
• Usnesení o schválení zadávací dokumentace k zakázce "Skrchov – napojení na SV
Letovice" bylo zasláno Svazku, bude projednáno dále.
• Usnesení s návrhem návratem k dohodě ohledně plotu bylo zasláno právnímu zástupci.
• Tibetská vlajka – bude vyvěšena 10. března.
• Oprava střechy altánku pro muzikantybude zajištěna.
• Rozpočtové opatření č. 10/2018 bylo postoupeno účetní obce.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. Projednání informace Svazku VaK Boskovice.
Předsedající informovala zastupitele o tom, že tajemník Svazku zaslal obci dopis s
informací o ceně za navážení vody do vodojemu v případě nedostatku vody. Cena za
navážení vody byla schválena předsednictvem Svazku, a bude obcím účtována po provedení
návozu. Předsedající uvedla, že z dopisu nevyplývá zda bude obec o návozu informovaná
dopředu, ani při jakém stavu vody bude o návozu rozhodnuto.
Dále byla obci zaslána informace o způsobu manipulace s požárními hydranty – informace
jsou určeny především jednotkám dobrovolných hasičů.
Dopis o ceně za navážení vody, zápis z valné hromady a informace o manipulaci s
požárními hydranty jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zaslat Svazku dopis s požadavkem na upřesnění
způsobu informování o navážení vody do vodojemu v obci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Zpráva k výběrovému řízení od Svazku VaK Boskovice.
Předsedající informovala zastupitele o postupu jednání ve věci výběrového řízení na
dodavatele projektových a inženýrských prací k akci "Skrchov – napojení na SV Letovice".
Zadávací dokumentace odsouhlasená obecním zastupitelstvem byla schválena
předsednictvem svazku dne 11. února, následující den byly rozeslány výzvy k předložení
nabídek schváleným firmám. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 6. března v 9:00 hod.
v kanceláři svazku, otevírání bude přítomen také zástupce obce - je třeba zvolit, kdo bude
v hodnotící komisi obec zastupovat. V diskuzi bylo navrženo, aby obec zastupoval pan
Antonín Konůpka, jako náhradník byl navržen pan František Bubeník.
E-mailová korespondence ve věci výběrového řízení je uvedena v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje jako zástupce obce do hodnotící komise k zakázce
„Skrchov – napojení na SV Letovice“ - projektové a inženýrské služby – pana Antonína
Konůpku, jako náhradníka schvaluje pana Františka Bubeníka.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Vybrání dodavatele dveří na OÚ.
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkami na dodání vnitřních dveří obecního
úřadu – jedná se o 4 ks dveří – dveře z chodby do kanceláře, zasedací místnosti a WC, a
dveře mezi kanceláří a zasedací místností. Na obec přišly celkem 4 nabídky (ceny nabídek bez DPH):
- Stolařství osobní údaj odstraněn – 49.860 Kč
- Truhlářství osobní údaj odstraněn – 50.300 Kč
- Truhlářství osobní údaj odstraněn – 52.000 Kč (neplátce DPH)
- Truhlářství osobní údaj odstraněn – 57.300 Kč
Předsedající dále informovala zastupitele, že kromě nabídky Truhlářství- osobní údaj
není v ceně ostatních nabídek zahrnuta zednická práce – na to by bylo nutno zajistit
dslší firmu, která připraví otvory pro zárubně. V diskuzi bylo upozorněno, že není možno
ponechat kancelář OÚ dlouhodobě nezamknutou, a bylo by tedy náročné termínově sladit
činnost dvou firem tak, aby byly dveře osazeny bezprostředně po přípravě dveřních otvorů –
proto bylo rozhodnuto navrhnout ke schválení nabídku firmy Truhlářství- osobní údaj odstraněn
za cenu 50.300 Kč bez DPH.
Cenové nabídky jsou uvedeny v příloze zápisu.
odstraněn

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje jako dodavatele nových vnitřních dveří na obecní
úřad firmu Truhlářství-osobní údaj odstraněn dle cenové nabídky za cenu 50.300 Kč bez
DPH z důvodu komplexního zajištění dodávky.
Výsledek hlasování: Pro 3
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení NEBYLO schváleno.
Zdrželi se paní Věra Kolářová a pan Antonín Konůpka.

2

5. Odsouhlasení dotačního managementu.
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou firmy ECONOMY RATING a.s. na
zajištění dotačního managementu a výběrového řízení pro zajištění realizace projektu
"Pořízení elektromobilu typ N1". Dotační management zahrnuje činnosti:
konzultace v průběhu realizace projektu, doložení podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, příprava a realizace výběrového řízení, zpracování žádosti o proplacení a zpracování
zpráv o realizaci. Celková cena dotačního managementu za dobu realizace a udržitelnosti činí
58.750 Kč bez DPH.
Předsedající dále zastupitele seznámila s návrhem Příkazní smlouvy na zajištění
přípravy a realizace výběrového řízení projektu "Pořízení elektromobilu typ N1". Odměna za
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přípravu a realizaci výběrového řízení ve výši 35.000 Kč bez DPH je součástí ceny dotačního
managementu uvedené výše.
Cenová nabídka a Příkazní smlouva jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje na zajištění dotačního managementu k akci
„Pořízení elektromobilu typ N1“ firmu ECONOMY RATING a.s., Lidická 28, 602 00
Brno, dle cenové nabídky v ceně 58.750 Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením
Příkazní smlouvy dle cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Projednání žádosti o finanční podporu – Zelené Vendolí.
Předsedající informovala zastupitele o žádosti Záchranné stanice volně žijících zvířat
Zelené Vendolí o finanční příspěvek na činnost ve výši 3.000 Kč. Obec v minulosti
kontaktovala záchrannou stanici v souvislosti s potřebou umístění nalezeného psa v psím
útulku, který je součástí záchranné stanice.
V diskuzi se zastupitelé vyslovili jak pro poskytnutí finančního příspěvku, tak proti
poskytnutí s tím, že je třeba podporovat jiné věci. Předsedající poté nechala hlasovat o
návrhu poskytnout příspěvek ve výši 2.000 Kč.
Žádost o příspěvek je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov projednalo žádost a schvaluje příspěvek na podporu činnosti
Záchranné stanice Zelené Vendolí ve výši 2.000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku na
činnost Záchranné stanice a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti
Usnesení č. 4/6 bylo schváleno.
Proti hlasoval pan Ladislav Chladil.

1

Zdrželi se

0

7. Projednání žádosti o finanční podporu – Pekárny Blansko.
Předsedající informovala zastupitele o žádosti Pekáren Blansko na poskytnutí
částečného příspěvku na zajištění provozu pojízdné prodejny. Na rok 2019 je žádáno o
příspěvek ve výši 15 – 20 tisíc Kč, prodejna by měla do obce zajíždět 2x týdně.
Předsedající dále uvedla, že v uplynulé době je služba pojízdné prodejny využívána občany
obce velice zřídka – pravidelněji jen dvěma osobami – většina obyvatel si nakoupí cestou ze
zaměstnání, nebo je již zvyklá za nákupy dojíždět.
V diskuzi se zastupitelé vyslovili proti poskytnutí příspěvku z důvodu nevyužívání této
služby občany obce, pan Petr Kopečný upozornil na to, že situace se může změnit a pokud
obec nepřispěje a bude vyřazena ze systému pojízdných prodejen, v budoucnu už nemusí mít
možnost se do něj znovu zapojit.
Žádost Pekáren Blansko je uvedena v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov projednalo žádost Pekáren Blansko a schvaluje příspěvek na
provoz pojízdné prodejny na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku na
provoz pojízdné prodejny ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 1
Proti
4
Zdrželi se 0
Usnesení NEBYLO schváleno.
Proti hlasovali paní Věra Kolářová, pan František Bubeník, pan Ladislav Chladil
a pan Antonín Konůpka.

8. Dopravní situace – Točna „BUS“.
Předsedající uvedla, že se blíží konec přechodného dopravního značení na točně, z BaL
Teluria se zatím nijak nevyjádřili k návrhu přesunout čekárnu k nástupnímu ostrůvku. Je
běžnou praxí, že na točně parkují kamiony. Protože došlo k odstranění zákazu vjezdu na
účelovou obecní komunikaci, zajíždí na ni a parkují kamiony.
V diskuzi bylo navrženo požadovat navrácení značky zákaz vjezdu k účelové
komunikaci s dodatkovou tabulkou "mimo zemědělskou techniku" a na příští zastupitelstvo
pozvat ředitele BaL Teluria a projednat další postup.
Výkres dopravního značení na točně uveden v příloze zápisu.

9. Schválení smlouvy na odvoz kuchyňského oleje.
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou firmy FRITEX s.r.o. na odběr a likvidaci
použitých kuchyňských olejů a tuků. Firma by poskytla obci nádobu, do které by občané
ukládali PET láhve s použitým kuchyňským olejem, firma by tento olej odebírala. Od
příštího roku budou mít obce povinnost použitý kuchyňský olej odebírat, aby se předešlo
jeho vylévání do kanalizace.
Nabídka a návrh smlouvy jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku
s firmou FRITEX s.r.o., Vladislav 70, 675 01 Vladislav,
a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31. 12. 2018.
Předsedající předala předsedovi inventarizační komise panu Petru Kopečnému, který
seznámil zastupitele s Inventarizační zprávou za rok 2018 – při inventarizaci nebyly zjištěny
schodky a manka, z důvodu nefunkčnosti byl navržen k vyřazení zbytný majetek – viz text
usnesení. Inventarizační zpráva je uvedena v příloze zápisu.
5. stránka z 9

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018.
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence
z důvodu nefunkčnosti a poškození:
Inventurní soupis č.1 – SU 018 0010:
200.1.01.003 Software – MS Office XP 2000 OEM – 1ks v ceně 12.673,50 Kč
200.1.02.005 Software WIN Knihovna
- 1ks v ceně 5.440,- Kč
200.1.02.0007 Clavius REKS – reg. Knihovní systém – 1ks v ceně 7.865,- Kč
Inventurní soupis č.6 – SU 028 0010:
212.1.01.0008 Pracoviště CzPOINT PC DELL – 1 ks v ceně 27.154,61 Kč
212.1.01.0014 Pracoviště CzPOINT USB Token – 1ks v ceně 3.390,31 Kč
212.1.01.0017 Token
- 1ks v ceně 1.500,- Kč
213.1.01.0028 Skartovačka
- 1ks v ceně 799,- Kč
213.1.01.0034 Tablet Prestigio Multipad 4
- 1ks v ceně 4.800,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Schválení Směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek.
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Organizační směrnice č.1/2019 – Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – směrnice byla upravena podle aktuálně
platného zákona o veřejných zakázkách – směrnice se vztahuje na zakázky, jejichž
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 miliony Kč bez DPH v případě dodávek a
služeb a 6 milionů Kč bez DPH v případě stavebních prací.
Organizační směrnice je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Organizační směrnici č. 1/2019 – Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12. Schválení členství v DSO – technické služby Malá Haná.
Předsedající seznámila zastupitele s tím, že 12. 2. proběhlo jednání Mikroregionu, na
kterém byli zástupci obcí informováni o založení Dobrovolného svazku obcí Technické
služby Malá Haná, který byl založen za účelem společné realizace odpadového hospodářství
s cílem uspořit prostředky dosud vynakládané jednotlivými členy svazku. Podle informací
sdělených na jednání vstoupí do svazku většina obcí v okolí a Letovice zvažují, že jejich
Technické služky se v budoucnu nebudou zabývat svozem komunálního odpadu.
Zástupce firmy zajišťující svoz na jednání uvedl, že občanům budou poskytnuty tři
popelnice – na plast, papír a směsný odpad, které budou vyváženy s menší četností svozů.
Svozová auta jsou schopna evidovat komu a jaké množství odpadu je vyváženo. Pokud se
obec rozhodne vstoupit do svazku, pak na jaře svazek požádá o dotaci a koncem dalšího roku
bychom ke svazku přešli se svozem odpadu.
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V diskuzi převážil názor využít možnosti setkání se zástupcem firmy a získat další
informace. Návrh Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu a Zakládací smlouva
DSO Technické služby Malá Haná je uvedena v příloze zápisu.

13. Schválení zadání zpracování pasportu veřejného osvětlení.
Předsedající informovala zastupitele o nabídce na zpracování pasportu veřejného
osvětlení, pasport může sloužit jako podklad pro dotaci na výměnu veřejného osvětlení –
požádat o dotaci bude zřejmě možné na podzim. Při zpracování pasportu by se navrhlo
doplnění neosvětlených míst. Cena za zpracování pasportu je 20.000 Kč bez DPH, zhotovitel
není plátcem DPH. Cenová nabídka je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje zpracování pasportu veřejného osvětlení dle
cenové nabídky za cenu 20.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

14. Vyúčtování dotace BRKO.
Předsedající informovala zastupitele o tom, že v březnu by měla být podána žádost o
proplacení nákladů na pořízení kompostérů a štěpkovače. Je problém s paní osobní údaj
odstraněn, která pro obec zajišťuje dotační management této akce, protože nekomunikuje a
není tedy zřejmé, zda bude žádost o proplacení včas podána. Aktuálně byla paní osobní údaj
odstraněn zaslána tabulka s rozúčtovanými náklady akce podle skutečnosti zpracovaná účetní
obce – zatím bez odpovědi.
Předsedající se snaží situaci řešit prostřednictvím pana osobní údaj odstraněn, který ji obci
doporučil, zatím není zřejmé s jakým výsledkem. Obec nedisponuje přístupem do
elektronického systému pro zadávání údajů k dotaci – pokusí se na fondu přístup získat,
potom by bylo možno zajistit jinou osobu, která žádost o proplacení nákladů podá.
Emailová korespondence s paní osobní údaj odstraněn a dopis fondu ohledně proplácení nákladů
je uveden v příloze zápisu.

15. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Soudní spor o určení vlastnictví – pan osobní údaj odstraněn se prostřednictvím právního
zástupce dotazoval, za jakou cenu by obec byla ochotna v rámci dohody pozemek
odprodat – byla navržena cena 150 Kč/m2. Emailová korespondence v příloze zápisu.
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b) ŘSD požádalo o převedení pozemků, které jsou v majetku obce a jsou součástí chodníků.
Starostka odpověděla, že požadované parcely jsou odděleny od silnice, jsou součástí
chodníku a umožňují přístup chodců k autobusovým zastávkám. Také požádala o sdělení
důvodu, proč jsou tyto pozemky vyžadovány. Korespondence uvedena v příloze zápisu.

c) V Telurii došlo při vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017 k chybnému
vykázání počtu zaměstnanců v obci – místo kódu Skrchova byl zadán kód Blanska – finanční
prostředky za 183 zaměstnanců (cca 100.000,- Kč) tak byly finančním úřadem poskytnuty
Blansku a ne Skrchovu. Podle sdělení FÚ toto nelze opravit – záleží pouze na dobré vůli
Blanska, zda tyto prostředky budou ochotni zaslat obci. Dopis starostovi Blanska s
vysvětlením situace uveden v příloze.

d) Předsedající připomenula potřebu předání kontrol dětského hřiště.
e) V obci nesvítí dvě světla (přechod + 1 světlo v obci), je objednána oprava u technických
služeb.

f) Protože sešlo z odkupu nemovitosti od pana osobní údaj odstraněn, bude třeba zaměřit a odkoupit
pozemek který po rekonstrukci mostů zůstal v komunikaci.

g) Pan Ladislav Chladil upozornil, že při čištění kanálu v louce p.č. 191/12 k.ú. Slatinka byly
odvezeny 3 ks betonových rour průměru cca 350 mm, přes které byl zajištěn příjezd na
louku.

Zasedání bylo ukončeno v 21:15 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Dopis SVAK o ceně za navážení vody.
6. Zápis z II. Jednání valné hromady SVAK z 17. 12. 2018.
7. Dopis – informace o manipulaci s požárními hydranty.
8. E-mailová koespondence – VŘ projekt vodovod.
9. Výpis usnesení č. 4/4.
10. Cenová nabídka – Stolařství osobní údaj odstraněn
11. Cenová nabídka – Truhlářství osobní údaj odstraněn
12. Cenová nabídka – Truhlářství osobní údaj odstraněn
13. Cenová nabídka – Truhlářství osobní údaj odstraněn
14. Cenová nabídka na dotační management a Příkazní smlouva na výběrové řízení
15. Žádost o podporu činnosti – Záchranná stanice Zelené Vendolí
16. Žádost o příspěvek na zajištění pojízdné prodejny – Pekárny Blansko
17. Dopravní značení na točně.
18. Inventarizační zpráva za rok 2018.
19. Směrnice č.1/219.
20. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.
21. Zakládací smlouva DSO TS Malá Haná.
22. Nabídka na zpracování pasportu veřejného osvětlení.
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23. Dopis fondu – úhrada nákladů BRKO a emailová korespondence.
24. Soud o určení vlastnictví – emailová korespondence.
25. Korespondence – požadavek ŘSD na převod pozemků.
26. Dopis z Telurie starostovi Blanska.

Zápis byl vyhotoven dne: 1. března 2019

zapisovatel:

............................................................

ověřovatelé:

...............................................................

...............................................................

starostka:

..............................................................
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